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AGNIESZKA POKRYSZKA – Lublin

[Recenzja]: Józef Półćwiartek, Dzienne zapisy 
ze stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 – 22 VII 

1983). Fragmenty obszernego pamiętnika z lat 
1958-2012 profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu 
2014, ss. 204, ISBN 978-83-88172-52-6

Książka ta stanowi fragment obszernego pamiętnika pisanego 
w latach 1958-2012 przez profesora Józefa Półćwiartka, wybitnego histo-
ryka, zawodowo związanego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie 
(w 2001 roku przekształconą w Uniwersytet Rzeszowski). Autor (ok. 270 
publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych) w swoich 
badaniach naukowych zajmuje się m.in. dziejami gospodarczo-społeczny-
mi pogranicza etnicznego polsko-ruskiego (polsko-ukraińskiego) czasów 
staropolskich, wsią małopolską w XVI-XIX wieku, dziejami tajnej oświaty 
w latach okupacji niemieckiej czy młodzieżowymi antykomunistycznymi 
organizacjami konspiracyjnymi w Rzeszowskiem w latach 1944-1956. Obok 
tego podejmuje zagadnienia z dziejów oświaty, biogra�styki, edycji źródeł 
historycznych. Był członkiem np. Regionalnego Towarzystwa Kultury im. 
J. M. Goslara i Rady Muzealnej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
w latach 1994-1997. Od 2009 roku należy do Rady Naukowej „Rocznika 
Kolbuszowskiego”. Otrzymał także wiele odznaczeń państwowych i wyróż-
nień honorowych, m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Więźnia Politycznego 1939-1956, Odznakę „Zasłużony 
Działacz Kultury”.1

1 Profesor Józef Półćwiartek jest niezwykle interesującą postacią. Informacje na temat 
jego biogra�i pochodzą głównie z  noty biogra�cznej charakteryzowanego dzieła. 
Więcej informacji o Autorze można znaleźć m.in. na stronach Urzędu Miejskiego 
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Charakteryzowana publikacja została przygotowana bardzo staran-
nie, dokładnie i precyzyjnie, co widoczne jest już w przemyślanej konstruk-
cji. Dzieło otwiera fotogra�a Autora w uroczystym stroju rektorskim oraz 
zdjęcie pisma z Instytutu Pamięci Narodowej potwierdzającego inwigilację 
polityczną dr. hab. prof. URz Józefa Półćwiartka. 

Dzienne zapisy ze stanu wojennego poprzedzają: Słowo od wydawcy 
(będące swoistym wprowadzeniem w tematykę dzieła oraz objaśniające 
szczegóły dotyczące jego powstania i decyzję Autora o przekazaniu dzienni-
ków do Archiwum Państwowego w Przemyślu), Przedmowa prof. Mariana 
Stolarczyka (głównie prezentująca sylwetkę Autora), Wprowadzenie Autora 
(tu interesujący jest chronologiczny wykaz całego pamiętnika, spisanego 
w 22 zeszytach formatu A4, a także słowa Autora na temat przechowywania 
pamiętnika: „Zapisywane w całości kolejne zeszyty były zachowane w miej-
scu mojego stałego zamieszkania z rodziną. Narastanie zapisów o treści 
antykomunistycznej zmusiło mnie do zachowania wyjątkowej ostrożności 
w odniesieniu do każdego kolejnego zeszytu, zaś te zgromadzone w trak-
cie życia rodzinnego były już odpowiednio zapakowane i zabezpieczone 
od wilgoci, i zwykle znajdowały się w takich miejscach, że trudne byłyby 
do odnalezienia przez służby bezpieczeństwa.”2), Przed stanem wojennym 
(wstęp, objaśniający wydarzenia poprzedzające wprowadzenie w Polsce 
stanu wojennego, a także zawierający informacje dotyczące sposobu gro-
madzenia informacji w nim zawartych oraz selekcji materiału podczas 
przygotowania tekstu do druku: „…dokonałem selekcji rękopiśmiennego 
materiału mającego szerszy charakter […] pominąłem wiele wątków bio-
gra�cznych…”3). Po części głównej zamieszczone zostały: Uwagi końcowe, 
Indeks nazwisk, Indeks nazw geogra�cznych i Ważniejsze publikacje prof. 
Józefa Półćwiartka. 

Dzienne zapisy ze stanu wojennego znalazły się w zeszytach autor-
skich od 12 do 15, a w prezentowanej publikacji obejmują ok. 160 stron. Jest 
to zbiór codziennych zapisów. Niektóre czynione we wczesnych porannych 
godzinach, np. przed ważnym wydarzeniem, są uzupełniane wieczornymi 
dopiskami. Zdarzają się kilku- lub kilkunastodniowe przerwy w zapisach, 
zwykle spowodowane wyjazdami (dziennik był przez Autora ukrywany 

w Kolbuszowej http://www.kolbuszowa.pl/content/view/1580/94/ [dostęp: 01.06.2015] 
czy blogu Anny Ordyczyńskiej „Sylwetki leżajszczan” [dostęp: 01.06.2015].

2 J. Półćwiartek, Wprowadzenie Autora, w: Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce 
(13 XII 1981 – 22 VII 1983). Fragmenty obszernego pamiętnika z lat 1958-2012 profesora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Przemyśl 2014, s. 20.

3 Tenże, Przed stanem wojennym, w: Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce, s. 29.
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w mieszkaniu i nie był zabierany w podróż, m.in. w kwietniu i maju 1983 
roku) lub nadmiarem obowiązków (np. na uczelni w lipcu 1983 roku). 

Uczciwość i taktowność to dwie cechy, którymi można scharak-
teryzować Autora. Świadczą o tym słowa: „usunąłem fragmenty będące 
moimi ówczesnymi ocenami o wielu osobach z mojego bliższego i dalszego 
otoczenia, często ocenami ostrymi i jednoznacznymi. Zbyt wielka to od-
powiedzialność moralna zwłaszcza na obecnym etapie, po latach. Wielu 
spośród tych ludzi żyje, ale ci którzy zmarli nie mogliby się bronić…”4. 
Jednocześnie jest On w swoich zapisach bardzo skrupulatny i dokładny. 
Przedstawia w dzienniku wiele wydarzeń ze stanu wojennego, nie tylko to, 
co osobiście zaobserwował, ale również to, co usłyszał od rodziny, znajo-
mych i studentów. Często nie ogranicza się do opisywania wydarzeń w Rze-
szowie czy na swojej uczelni, lecz prezentuje wydarzenia z bardzo odległych 
miastach, a nawet z zagranicy. Najdokładniej ukazuje swoje środowisko 
naukowe i studentów. Wydarzenia opisuje na bieżąco, jakby na gorąco, 
dzięki temu doskonale oddaje panującą atmosferę, wszelkie obawy, strach 
przed zagrożeniem. Dzięki spisywaniu na bieżąco dzieło osiąga znaczną 
przewagę nad pracami podejmującymi temat po latach – pamiętnikami czy 
wspomnieniami. Ten sposób pisania pozwala np. na odnotowanie bieżących 
anegdot, przez co diariusz zyskuje odrobinę ironicznego posmaku, a także 
zyskuje na wartości.

Godne podziwu są rzetelność przekazywanych informacji, dbanie 
o szczegóły, a przede wszystkim wytrwałość w realizacji podjętego zadania 
(a trzeba pamiętać, że Autor pisał w wielkiej tajemnicy). Na pewno w jakimś 
stopniu czytelnik i dzieło zawdzięczają to wykształceniu i świadomości 
Autora, że po upływie jakiegoś czasu jego dzienniki staną się ważnym 
dokumentem. 

Warto też zwrócić uwagę na stosunek Autora do studentów. Jako 
ich nauczyciel i wychowawca ma z nimi stały kontakt. Opisuje ich wystą-
pienia, aresztowania, „przygody”. Bywa w domach studenckich. Stale obcuje 
z młodzieżą, która pragnęła zachować swoją tożsamość narodową, która 
walczyła o wolną Polskę. Niejednokrotnie także wyraził troskę o losy swojej 
uczelni. Prezentował również postawy swoich kolegów z pracy. 

Reasumując, należy podkreślić, że analizowana praca jest niezwykle 
wartościowa, nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa, pracowników Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, ludzi, których dotyczą opisane wydarzenia, ale także 
dla badaczy tego trudnego okresu w historii Polski, a przede wszystkim dla 
ludzi młodych, dla których stan wojenny jest wydarzeniem jedynie histo-

4 Tenże, Wprowadzenie Autora, w: Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce, s. 21.
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rycznym. W rzetelny sposób przybliża fakty z bardzo ciekawego okresu 
w dziejach Polski. Trudno przejść obojętnie obok tego dzieła, stworzonego 
z taką miłością i pasją.


